∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2008-ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

1. Υλοποίηση ∆ράσεων για την πρακτική
εφαρµογή των «Κοινών Βασικών αρχών
της πολιτικής ένταξης µεταναστών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση»

2. Ανάπτυξη δεικτών και αξιολόγηση
µεθόδων για την αποτίµηση της προόδου,
την προσαρµογή πολιτικών και µέτρων και
στην διευκόλυνση του συντονισµού της
συγκριτικής µάθησης
3.
ενίσχυση αποτελεσµατικότητας των
πολιτικών
προώθησης
της
διαπολιτισµικότητας στα κράτη µέλη, σε
όλα τα επίπεδα της διοίκησης.

4 Ανταλλαγή εµπειριών, καλών πρακτικών
και πληροφοριών για θέµατα
ένταξης
µεταξύ
των
κρατών
µελών
της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

∆ΡΑΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ

1.1 Προγράµµατα εκπαίδευσης ∆ιαπολιτισµικών Μεσολαβητών
1.2 ∆ιοργάνωση εργαστηρίων µε στόχο την ευαισθητοποίηση των δηµοσιογράφων
για την αντιµετώπιση φαινοµένων ρατσισµού και ξενοφοβίας
1.3 Πολιτιστική εκδήλωση για την «ηµέρα του µετανάστη» (18 ∆εκεµβρίου 2009)
1.4 ∆ηµιουργία δίγλωσσου (ελληνικά, αγγλικά) ιστοχώρου
1.5 Ενηµερωτική εκστρατεία στα Μ.Μ.Ε. και παραγωγή και διανοµή φυλλαδίων για
την ενηµέρωση των Υ.Τ.Χ. σχετικά µε τη διαδικασία απόκτησης του καθεστώτος του
επί µακρόν διαµένοντος και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
το καθεστώς αυτό.
1.6 ∆ιοργάνωση αγώνα δρόµου, ποδοσφαιρικού τουρνουά και τουρνουά cricet µε
οµάδες υπηκόων τρίτων χωρών και Ελλήνων
1.7 Εκστρατεία έντυπης ενηµέρωσης προς τους υπηκόους τρίτων χωρών στους
τοµείς της υγείας, της επιχειρηµατικότητας, της εκπαίδευσης καθώς και στα
ζητήµατα καθηµερινότητας και προβολής της αξίας της διαπολιτισµικότητας
ΣΥΝΟΛΟ
2.1 Καθορισµός δεικτών για την αξιολόγηση των πολιτικών ένταξης των υπηκόων
τρίτων χωρών στην ελληνική κοινωνία

70.200,00€
80.000,00€
80.000,00€
16.000,00€
723.217,00€

90.000,00€
200.000,00€

1.483.405,74€

629.708,48€

ΣΥΝΟΛΟ
3.1 Προγράµµατα διαπολιτισµικής επιµόρφωσης των δηµοσίων υπαλλήλων που
συναλλάσσονται µε υπηκόους τρίτων χωρών ή χειρίζονται θέµατα που τους
αφορούν
3.2 Προγράµµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης των δηµοσίων υπαλλήλων που
ασχολούνται µε θέµατα νοσοκοµειακής περίθαλψης των υπηκόων τρίτων χωρών στα
νοσοκοµεία της Αττικής και της Θεσσαλονίκης

629.708,48€

ΣΥΝΟΛΟ
4.1 Πανευρωπαίκή ∆ιάσκεψη µε θέµα "Καλές πρακτικές ως προς τον Εθελοντισµό µε
στόχο την Ενδυνάµωση των Μεταναστών"

503.766,80€

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

250.250,00€

253.516,80€

125.941,69€

125.941,69€
2.518.833,97€

